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I tento rok jsme se 8. května sešli u po-
mníku padlých, abychom si připomněli  
75. výročí konce  druhé světové války, která 
byla největším a nejbrutálnějším konfliktem  
v dějinách našeho světa. S ohledem na 
současnou epidemiologickou situaci se tra-
diční pietní akt pořádal v omezeném počtu 
účastníků a bez přítomnosti veřejnosti.

Co se vlastně stalo před 75 lety 8. květ-
na 1945? Především byla podepsána bez-
podmínečná kapitulace německé armády, 
která začala platit ve 23 hod. a 1 minutu 
středoevropského času, což bylo jednu mi-
nutu po půlnoci moskevského času. Proto se  
v Rusku konají velké oslavy 9. května. Válka 
skončila pouze v Evropě. Válka s Japonskem 
trvala až do 2. září 1945.

Osvobozování Československa se zúčast-
nili vojáci dvaceti národností. Největší tíhu 
nesli vojáci Rudé armády, kterých zahynulo 
více než 120 000. Dále 30 000 rumunských 
a 3 500 československých vojáků. Mezi pad- 
lými nechyběli ani vojáci americké a polské 
armády. Nacistická zvůle si v Československu 
vyžádala 350 tisíc obětí. Celkem v Evropě a 
Asii během druhé světové války zahynulo  
63 milionů vojáků a civilistů.

Připomeňme si události v Lysé nad Labem:                                                                        
Na jaře roku 1945 byla v Milovicích ještě 

silná německá vojenská posádka. Dochá-
zelo zde k seskupování útvarů zničených 
na východní frontě. I s posádkou v Lysé 
se jednalo odhadem o deset tisíc mužů 
včetně tankových oddílů a obrněných vla-
ků. 3. května 1945 byly v noci ve městě a 
na nádraží přemalovány německé nápisy.  
4. května byl vydán pokyn, aby se na úřed-
ních budovách vyvěsily vlajky a úřadovalo 
se jen v českém jazyce. 5. května vypuk-
lo v Praze povstání. V Lysé byl ustanoven 
Národní výbor, který dostal z Prahy rozkaz 
mařit nástupovou cestu milovické německé 
posádky na Prahu a za žádnou cenu nedo-
volit přesun německého vojska z Milovic do 
Prahy po železnici. Pancéřový vlak vyprave-
ný z Milovic byl zastaven na hradle Káraný. 
V neděli 6. května v 5 hodin ráno vyrazila 

75 let od konce 2. světové války – Den osvobození 

z Milovic část posádky o síle 60 tanků,  
100 motorových vozidel, řadou motocyklů 
a kol na Prahu. Do cesty jim byly stavěny 
barikády a tak se Němci dostali jen do Hor-
ních Počernic. Zde se po vyhlášení všeobec-
né kapitulace německých vojsk 8. května 
1945 vzdali. Zbytek posádky v Milovicích se 
v počtu asi 5 000 mužů po kapitulaci roz-

prchl. Za velkého nadšení obyvatel přijela 
do Lysé 10. května 1945 Rudá armáda. 

Pan starosta ukončil svůj projev vzpomín-
kou na padlé rodáky a miliony ztracených 
životů v celém světě. „Čest jejich věčné pa-
mátce“.

redakce
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Městský úřad

Slovo starosty: Spolu jsme to zvládli

Krátce z radnice
Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 22. 4. 2020
RM schválila: 
• online dotazník ke spolkové činnosti  
 v Lysé nad Labem,
• finanční dar nemocnici Nymburk ve výši  
 20 000 Kč,
• cenovou nabídku projekční firmy VODNÍ  
 CESTY, a. s., na zpracování studie prove- 
 ditelnosti „Provozní budova Přístaviště  
 Lysá n. L.“ za cenu 130 000 Kč bez DPH,
• cenovou nabídku Ing. arch. Sobotky Iva- 
 na, Poděbrady II, Olbrachtova 735/10,  
 IČO: 14793873, na zpracování návrhu in- 
 teriéru i exteriéru kulturního domu v Lysé 
 n. L., který se nachází na adrese Masary- 
 kova 528/58, za cenu 90 000 Kč bez DPH,
RM souhlasila: 
• se zapojením do územní působnosti  
 Dolního Pojizeří, z. ú.,
• s realizací MAP Dolním Pojizeřím, z. ú.
RM zrušila:
• veškeré kulturní akce pořádané městem  
 Lysá nad Labem do konce června 2020.

Z 9A. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 27. 4. 2020
RM schválila: 
• online kulturní akce pořádané v kině ve  

 výši 275 000 Kč v období od 27. 4.  
 do 2. 6. 2020.

Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 5. 5. 2020
RM schválila:
• zveřejnění záměru o pronájem nebyto- 
 vých prostor v nemovitosti na adrese  
 nám. B. Hrozného 1743, Lysá nad Labem,  
 na parc. č. st. 29/6, místností v přízemí  
 (o výměře 68,2 m2) a 2. nadzemním pod- 
 laží (o výměře 85,2 m2) o celkové výměře  
 154 m2, zapsanou v katastru nemovitostí  
 u Katastrálního úřadu pro Středočeský  
 kraj, Katastrální pracoviště, Nymburk na  
 listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k.ú.  
 Lysá nad Labem, na dobu neurčitou,
• záštitu starosty města Lysá nad Labem  
 Ing. Karlem Otavou nad 19. ročníkem fes- 
 tivalu THEATRUM KUKS pořádanou  
 19. 8. 2020,
• dotaci ve výši 100 000 Kč na činnost Do- 
 mácího hospice Nablízku, z. ú., Lysá nad  
 Labem včetně veřejnoprávní smlouvy,
• návrh na přijetí dotace od Ministerstva  
 vnitra - Generálního ředitelství HZS ČR  
 na zabezpečení akceschopnosti jednot- 
 ky SDH obce kategorie JPO II v celkové  
 výši 150 000 Kč. Zároveň navrhuji přiřa- pokračování na str. 3

 zení této částky do rozpočtu, ODPA 5512  
 položky 5171 - opravy a údržba,
• 1) výsledek výběrového řízení na VZMR  
  na služby s názvem: „PD Rekonstrukce  
  pavilonu E ZŠ J.A.K. 1. a 2. etapa“,
 2) uzavření smlouvy o dílo na výše uve- 
  denou VZMR na služby s vybraným  
  dodavatelem Ing. arch. Milanem Voj- 
 těchem, se sídlem Nerudova 77, 533 07  
 Sezemice, IČO 48161594, s nabídkovou  
 cenou 820 000 Kč bez DPH, tedy  
 992 200 Kč včetně DPH,
• podání žádosti o podporu z Operační  
 program Zaměstnanost, prioritní osa č. 4  
 Efektivní veřejná správa,
• slevu ve výši 50 % z příslušných cen za in- 
 zerci v Listech od č. 5/2020 do č. 9/2020,
• záměr stanovit nájemné z nebytových  
 prostor, pozemků vlastněných městem  
 Lysá nad Labem a záborů veřejného pro- 
 stranství za měsíce 4, 5 a 6/2020, sníže- 
 ním o 50 % pro fyzické osoby podnikají- 
 cí a právnické osoby, které měly omezený  
 provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc pro  
 fyzické osoby podnikající a právnické oso- 
 by, které měly přerušený provoz,
• Veřejnoprávní smlouvu č. 2020-0242/ŠSK  
 o přistoupení ke smlouvě o pověření  

Vážení spoluobčané, díky vašemu odpo-
vědnému přístupu k dodržování opatření 
vlády a krizového štábu v době nouzového 
stavu, nedošlo v našem městě k rozšíření 
onemocnění koronavirem. Za to vám patří 
poděkování. Život se pomalu vrací do nor-
málních kolejí. Začíná se rozjíždět výroba, 
otevírají se školy a všichni netrpělivě čeká-
me, jak to dopadne s obdobím letních do-
volených. Doufáme, že nepřijde druhá vlna 
a bude prostor pro nastartování ekonomiky 
naší země tak, aby ztráty nebyly ještě větší. 
Poděkování patří také stavebním firmám 
za to, že nezastavily práce na dlouhodobě 
připravovaných investicích v našem měs-
tě. Podařilo se dokončit parkoviště P+R na 
nádraží, ulici 28. října, pokračuje nástavba 

pavilonu C v ZŠ JAK včetně šaten a výtahu, 
rekonstrukce domu pro sociální bydlení 
Na Františku. Je zahájena výstavba auto-
matického parkovacího domu pro kola na 
litolské straně podchodu, rekonstrukce 
ulice U Nové hospody, rekonstrukce ulice 
Mírová a Turistické informační centrum 
po městské policii. Soutěží se firma na re-
konstrukci ulice ČSA, kterou se známým 
ekologickým spolkům podařilo zpozdit  
o více než rok. Pokračují projektové práce 
na dalších investicích tak, abychom splnili 
co nejvíce bodů z prohlášení rady města 
pro roky 2018–2022. Daří se to i přes neu-
stálou snahu opozice o destrukci stejně tak, 
jako v minulých volebních obdobích. Asi po 
vzoru opozice v Poslanecké sněmovně na-
padají rozhodnutí vedení města. Není snad 
jediné jednání zastupitelstva města, kde 
by nepředkládali návrhy, ve snaze zrušit 
usnesení zastupitelstva, které schválili je-
jich zástupci v minulém, ale i v současném 
volebním období. Takové zastupitelstvo 
pak působí vůči např. smluvním partne-
rům nedůvěryhodně. Nedivme se, že se do 
města nedaří přivést investory. V soused-
ních Milovicích a Benátkách nad Jizerou je 
to naopak. Není ve městě investice, která 
by nebyla napadena známými ekologický-
mi spolky a dalšími jednotlivci, kteří podá-

vají námitky nebo organizují petiční akce. 
Neustálým zasíláním žádostí podle zákona  
č. 106 o svobodném přístupu k informacím 
paralyzují chod úřadu. K destrukci využí-
vají Facebook, mocnou zbraň současnosti. 
Několik opakujících se jedinců spřádá ne-
skutečné kauzy a mnozí čtenáři novodobé-
ho bulváru tomu dokonce i věří. Přispívají  
k tomu i někteří opoziční zastupitelé, kteří 
pronásledují úředníky žádostmi o infor-
mace i z období před dvaceti lety. Někteří 
úředníci kvůli tomu odešli a nové se nám  
z těchto důvodů nedaří přijmout. A to  
v době, kdy máme v realizaci plno investic a 
další připravujeme. Je to snad úmysl?   

Za zmínku stojí i druhá etapa obchvatu, 
kde známý zemědělec, stejně jako před 
mnoha lety, podal námitku proti územní-
mu rozhodnutí. Když ji odvolací orgán po 
několika měsících vyhodnotil jako nedů-
vodnou, podal žalobu k soudu. Chce se 
snad postarat o to, aby Středočeský kraj 
propásl dotaci, stejně jako se to před více 
než deseti lety stalo s projektem na nový 
domov důchodců? A tak nám více než de-
set tisíc automobilů denně projíždí dále 
přes celé město. 

Ing. Karel Otava
starosta města
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Městský úřad

Krátce z radnice
Blahopřání 

V souvislosti se šířením nákazy 
COVID-19 a z důvodu bezpečnosti 
Vašeho zdraví Vás v těchto měsících 
nemůžeme navštívit, abychom Vám 
osobně poblahopřáli. 

Přijměte prosím touto formou přání  
k Vašim významným narozeninám, 
do dalších let hodně zdraví, pohody 
a spokojenosti.

Robert Fulghum:
„Věřím, že fantazie je silnější než 

vědění. Že mýty mají větší moc než 
historie. Že sny jsou mocnější než 
skutečnost. Že naděje vždy zvítězí 
nad zkušeností. Že smích je jediným 
lékem na zármutek. A věřím, že lás-
ka je silnější než smrt.“

Romana Fischerová
místostarostka

 k poskytování služby obecného hospo- 
 dářského zájmu a o poskytnutí dotace  
 s Centrem rodinného poradenství SEMI- 
 RAMIS, z. ú.,
• otevření mateřských škol v Lysé nad La- 
 bem od 18. 5. 2020, v případě, že bude  
 prodloužen nouzový stav, bude dodržo- 
 vána Metodika Ministerstva školství vy- 
 daná dne 30. 4. 2020,
• podmínky krátkodobého pronájmu klu- 
 bovny v areálu fotbalového hřiště v Litoli,
• pravidla pronajímání bytů v majetku  
 města Lysá nad Labem s účinností od  
 11. 5. 2020,
• termíny jednání rady města v II. pololetí 
 roku 2020 takto: 14. 7., 4. 8., 26. 8., 9. 9.,  
 22. 9., 6. 10., 21. 10., 3. 11., 18. 11.,  
 1. 12. a 16. 12. 2020,
• a) jako zadavatel v souladu s ustanove- 
  ním § 122, odst. (1) zákona č.134/2016  
  Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
  ve znění pozd. předpisů (dále jen:  
  „zákon“) výběr dodavatele: SYSTEMA- 
  TICA s. r. o., Jindřišská 33, 530 02 Par- 
  dubice, IČO: 28851587 (dále: „vybra- 
  ný dodavatel“) k uzavření smlouvy  

  jako účastníka zadávacího řízení veřej- 
  né zakázky s názvem „Automatická  
  kolárna Lysá nad Labem“,
 b) uzavření smlouvy s vybraným doda- 
  vatelem SYSTEMATICA s. r. o., Jindřiš- 
  ská 33, 530 02 Pardubice, IČO:  
  28851587 za cenu díla 15 013 917 Kč 
  bez DPH a 18 166 840 Kč včetně  
  DPH,  pokud vybraný dodavatel v za- 
  davatelem stanovené lhůtě předloží  
  všechny doklady dle zadávacích pod- 
  mínek před uzavřením smlouvy dle  
  ustanovení § 104, odst. (1) zákona  
  obdobně, za předpokladu úpravy roz- 
  počtu.
RM souhlasila:
• s udělením výjimky z OZV č. 2/2019 – uží- 
 vání veřejného prostranství v souvislosti  
 s uskutečněním farmářských trhů na Hu- 
 sově náměstí na období od 1. 5. 2020 do  
 30. 6. 2020.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Petra Fišer
referentka vnějších vztahů

pokračování ze str. 2

Krimi střípky
Řídil pod vlivem návykové látky 

Dne 28. 3. 2020 ve 23.35 hodin bylo 
hlídkou MěP Lysá nad Labem v ulici Sojo-
vická zastaveno osobní vozidlo, kdy hlídka 
ze způsobu jeho jízdy pojala podezření, že 
řidič může být pod vlivem návykové lát-
ky. Jako řidič vozidla byl zjištěn 33letý muž  
z Benátek nad Jizerou, u kterého byla pro-
vedena orientační dechová zkouška s ne-
gativním výsledkem. Následný test na užití 
návykových látek byl však již pozitivní, a to 
na látku THC. Z uvedeného důvodu byla věc 
na místě předána hlídce OO PČR Milovice  
k provedení dalších opatření.

Šel nakupovat s nožem 
Dne 1. 4. 2020 ve 13.30 hodin vyjížděla hlíd-

ka MěP Lysá nad Labem na základě telefonic-
kého oznámení do prodejny Penny Market  
v ul. Sokolská, kde se měl mezi stojany s vy-
staveným zbožím pohybovat muž, který drží  
v ruce nůž a strká si vystavené zboží do kapes. 
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o již dobře 

známého 23letého muže z Milovic. Následně 
byla ze strany zasahující hlídky použita zákonná 
výzva k odložení nože, což muž po chvíli učinil 
a zboží, které měl v kapsách, položil na zem. 
Neustále však hlídku slovně vulgárně napa-
dal. Vzhledem k tomu, že zde bylo podezření 
ze spáchání trestného činu výtržnictví, byla na 
místo přivolána hlídka OO PČR Milovice, která 
si muže převzala k dalším opatřením.

Vzájemný spor skončil 
pobodáním nožem

Dne 20. 4. 2020 krátce po 19 hodině do-
šlo v ulici Masarykova ke sporu dvou mužů, 
kteří do města přijeli vlakem z Milovic. Vy-
hrocený spor, který měl začátek již ve zmí-
něném vlaku, vyvrcholil v blízkosti hlavního 
vchodu na výstaviště. Jeden z mužů zůstal 
po hádce ležet na zemi s bodnořeznými 
ranami v oblasti břicha. Pachatel následně 
z místa utekl. Poškozený 50letý muž z Bo-
humína byl následně letecky transportován 
do zdravotnického zařízení. O 4 roky mladší 
pachatel byl následně druhý den dopaden 
policií v místě svého bydliště – Milovicích.

Sledujte naše webové stránky na adrese 
www.mplysa.cz, kde najdete další infor-
mace.

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

Vážení spoluobčané, již dříve jsem Vás 
informoval o tom, že město Lysá nad La-
bem zakoupilo od státu areál v Čechově 
ulici. Následně proběhla anketa, ve kte-
ré jste mohli hlasovat o budoucí podobě 
areálu. Na základě této ankety je připra-
vena zadávací dokumentace pro výběr 
projektanta celého areálu. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti celého projektu je jed-
ním z důležitých aspektů to, že lze výstav-
bu jednotlivých částí areálu realizovat 
postupně. Město zadalo dendrologický 
a zoologický průzkum celé lokality. Jistě 
jste si všimli, že během jarních měsíců 
již došlo k vyčištění areálu od náletových 
dřevin. 

Přesto ještě uplyne nějaká doba, 
než bude možné zahájit podstatné 
úpravy. Proto město v letošním roce 
chystá úpravu oplocení spočívající  
v kompletní výměně oplocení v Čecho-
vě ulici a ulici Na Rybníčku a revitaliza-
ci současného travnatého fotbalového 
hřiště. Oplocení je potřeba realizovat 
zejména z důvodu většího zabezpečení 
celého areálu. Revitalizací fotbalového 
hřiště umožníme jeho opětovné vyu-
žití. Město počítá i s osazením nových 
branek.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Areál v Čechově ulici
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Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nale-
zených v Lysé nad Labem a okolí najdete ak-
tuálně na adrese útulku www.pejscilysa.cz  
a na facebooku Psí útulek Lysá nad Labem.

Městská policie, která zajišťuje odchyt tou-
lavých psů v Lysé nad Labem, vždy po odchy-
tu pejska odveze do místního útulku se síd-
lem ve Velazu, a. s., čp. 535, tel.: 325 551 221, 
mob.: 723 342 174 paní Čápová, nebo na 
mob. 605 316 755, když se pejsek zaběhne. 

E-mail: pejscilysa@email.cz.
Město Lysá nad Labem děkuje všem 

občanům, kteří projeví zájem o opuště-
né pejsky a kočičky.

Návštěvní doba útulku:
PO–ČT 08.00–14.00 / PÁ 08.00–12.00 /
každou poslední sobotu v měsíci 
09.00–11.00.

Za všechny seniory 
a členy naší komise 
pro aktivní a šťastný 
život seniorů musím 
vyslovit hluboký a 
upřímný dík Krizo-
vému štábu ORP 
Lysá nad Labem za 

veškerá opatření, přijatá po vládou vy-
hlášeném nouzovém stavu. O opatřeních 
z pohledu seniorů jsem informoval již v 
květnových Listech.  Nyní je třeba zmínit 
další významné momenty. Hned první 
dny měsíce dubna krizový štáb zajistil 
nákup účinné dezinfekce. Její rozdělení 
do lahví s označením provedli naši dob-
rovolní hasiči, zaměstnanci městského 
úřadu a další dobrovolníci. Samotní hasi-
či pak spolu s městskou policií dezinfekci 
rozvezli do všech domácností. Dík patří za 
šití a pořizování roušek a za ochranné štíty 
a jejich distribuci, a to uskupení Lysá nás 
spojuje a dalším dobrovolníkům, učite-
lům, zaměstnancům radnice, komunitám 
a firemním dárcům. K tomu bylo zřízeno 
výdejní místo v prostorách Městské poli-
cie. A ještě městu děkujeme za pravidelné 
informace, vysílané městským rozhlasem. 
Jako senioři musíme trávit většinu času 
ve svém bytě a co se konkrétně ve městě 
děje, nás informuje rozhlas. Díky!     

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Městský úřad

Okénko zastupitele
Zdá se, že koalice 

je pevně rozhodnu-
tá prodat většinu 
městských bytů  
v Milovicích. Rada 
města už dokon-
ce zrušila bytovou 
komisi s odůvod-

něním, že není potřeba. Doba se za 
poslední týdny však změnila a s ní i eko-
nomické vyhlídky do dalších let, které 
nejsou příznivé ani pro Lysou. Pochyb-
nosti jsme měli i dříve, o to víc se teď 
ptáme: Je žádoucí zbavit se bytů, jedné 
z nejjistějších investic, kterou město 
při dobré správě může mít? Bytů, kte-
ré dokáží generovat několikamilionový 
zisk ročně do rozpočtu i v případě, že 
bude investováno do jejich rekonstruk-
ce. Bytů, které zřejmě budou v nadchá-
zejících letech recese potřebné pro lidi, 
kteří se dostanou do horší finanční situ-
ace, pro mladé rodiny, pro které bude 
těžší dosáhnout na vlastní bydlení, a  
v neposlední řadě pro ty, které Lysá 
potřebuje a potřebovat bude, ať už jde  
o lékaře, učitele, hasiče či strážníky. 
Byty by také mohly být skvělou zárukou 
pro banky, které mohou městu na nut-
né velké investice půjčit více a levněji. 
Přemýšlejme.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

COVID19 - zkratka, 
kterou jsme v po-
sledních pár měsících 
slýchali často a která 
ovlivnila naše životy 
na dlouho dopředu. 
Tyto řádky píšu mini-
málně s třítýdenním 

předstihem, takže nevím, jaká bude si-
tuace, až je budete číst. Ale zítra odešlu 
k projednání bod na nejbližší ZM. Ten 
by měl vést k podpoře lyských drob-
ných živnostníků. Hned po začátku ka-
rantény jsme v LNS začali připravovat 
plán na podporu malého podnikání 
postiženého nařízeními vlády vydaný-
mi v souvislosti s koronavirem. Nevy-
mýšleli jsme kolo, ale nechali jsme se 
inspirovat podobně velkými městy, 
kde mají svědomitější radnice. Nako-
nec jsme se rozhodli pro cestu městeč-
ka v Pošumaví. Po konzultaci s tamním 
starostou jsme upravili jejich program, 
aby více vyhovoval Lysé a reflektoval 
jejich zkušenosti. Oni podporu rozjeli 
hned v druhé polovině března a prv-
ní peníze jejich radnice vyplácela za-
čátkem dubna. Jak se náš bod podaří 
prohlasovat v lyském ZM uvidíme, ale 
doufám, že při čtení červnových Listů 
už budeme mít ZM za sebou.

Ing. Jan Marek, Kulturně!

Psí útulek
Od pondělí 18. května je kompletně 

obnoven provoz autobusové dopravy dle 
standardních jízdních řádů (před omeze-
ními). 

Aktuální jízdní řády jsou k dispozici ve 
vyhledávači www.idos.cz nebo na níže 
uvedených odkazech na konkrétní jízdní 
řády linek PID: 

JŘ 431 - https://pid.cz/zastavkove-jizdni-
-rady/?cid=431&from=1584313200&ty-
pe=busreg

JŘ 432 - https://pid.cz/zastavkove-jizdni-
-rady/?cid=432&from=1584313200&ty-
pe=busreg

JŘ 442 - https://pid.cz/zastavkove-jizdni-
-rady/?cid=442&from=1584313200&ty-
pe=busreg

JŘ 480 - https://pid.cz/zastavkove-jizdni-
-rady/?cid=480&from=1584313200&ty-
pe=busreg

Jízdní řády jsou dle možností průběžně 
aktualizovány i na autobusových zastávkách. 

Autobusová doprava – aktualizace
Vlaková doprava:

V úseku Praha – Lysá nad Labem bude 
opět zkrácen interval ve špičkách z 30 na 15 
minut.

Dále máme několik doporučení a opat-
ření k současnému cestování hromadnou 
dopravou:

Chraňme se navzájem – pokud máte tep-
lotu, kašel nebo dýchací obtíže – zůstaňte 
prosím doma a hromadnou dopravou ne-
cestujte.

Pokud potřebujete cestovat, prosíme, po-
užívejte roušky, respirátory nebo si alespoň 
zakryjte ústa jakýmkoli ochranným prostřed-
kem (např. šálou nebo šátkem).

Děkujeme, že se v této nelehké době při 
cestování veřejnou dopravou chováte zod-
povědně. 

Ing. Martin Pípal
zastupitel

Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o.
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Okénko zastupitele
Začínám tím „Tak 

jsme to dokázali“. 
Občané sice ne, do-
davatelská firma a 
převážně pracovníci 
z Východu ano. Uli-
ce 28. října, poslední 
panelovka v centru 

města, byla konečně po 50. letech re-
konstruována a je to zásluha součas-
ného vedení na radnici, za což lze od 
občanů, i když si respondenti půl roku 
docela užili, prezentovat většinově 
slova díky. Bylo ale namále, protože 
zahraničním pracovníkům byly uza-
vírány hranice a určitě bylo potřeba 
vyvinout hodně úsilí je tady udržet. 
Nakonec byla rekonstrukce zvládnuta 
i s pomocí teplé a suché zimy za půl 
roku, původní lhůta byla zkrácena  
o cca 4 měsíce. Ani už není s podivem, 
co se vše údajně odehrávalo a mož-
ná ještě nyní odehrává na FB. Ale to 
není jenom tato akce, tam se kritizuje 
všechno a všichni, co něco dělají. Není 
to ode mne, ale v několika posledních 
rozhovorech to jednoduše a preg-
nantně popsal známý psychiatr MUDr. 
Radkin Honzák, CSc., který mimo jiné 
prohlásil „Vidět všechno blbě, umí ka-
ždej blbec!“  

Ing. Petr Gregor, KSČM

Dovolte mi, abych 
poděkovala všem 
aktivním členům ko-
mise rady města pro 
rodinu a školství za 
jejich práci, kterou 
téměř po 2 roky zce-
la zdarma pro město 

vykonávali. Komise byla radou zrušena 
5. 5. 2020 stejně jako ostatní odbor-
né komise. Téhož dne bylo vytvořeno  
5 nových komisí, které vznikly většinou 
sloučením těch původních. Počty čle-
nů byly výrazně zredukovány.  Nelze si 
nepovšimnout, že nejvíce odvolaných 
členů bylo nominováno opozicí.

Setkání komise nebyla jen o společ-
ně strávené hodině až dvou, ale také o 
času, který jsme věnovali studiu a pří-
pravě podkladů, ověřování informací 
potřebných k rozhodnutí či komunikací 
s úředníky, odborníky, občany tak, aby 
naše usnesení byla smysluplná a od-
rážela potřeby občanů a organizací ve 
městě.

Od zástupců stran sdružených v Lysá 
nás spojuje vím, že některé komise se 
setkávaly častěji jiné méně, ale všechny 
pracovaly pro to, aby bylo v našem měs-
tě lépe. Nově zvoleným členům komisí 
přeji plno energie do společné práce.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Jen kousek za naším 
městem směrem na 
obec Stratov se nalézá 
místo, které se zejmé-
na v jarním období 
stalo velkou potěchou 
pro oko a ucho náhod-
ného kolemjdoucího. 

Místní lidé tak měli možnost spatřit 
hustě pokryté kostivalové podmáčené 
louky v těch nejrozmanitějších barvách, 
protkané květy zářícího pryskyřníku a 
trsy ostřice. V místě bylo k vidění mno-
ho druhů vodních ptáků, a to včetně 
stěhovavých, kteří se zde zastavili na 
své každoroční pouti. Nad hlavou nám 
zakroužil párek motáka pochopa, nad 
podmáčenou loukou čile létaly vlaštov-
ky lovící hmyz a z křoví nám na cestu zpí-
val slavík. Z dálky, za stromy a křovisky, 
kde se rozkládá trvalá vodní plocha, bylo 
slyšet zvuky kuňky ohnivé a ropuchy 
zelené. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o místo bohaté na spodní vody, nebylo 
možné projít tuto lokalitu bez použití 
holínek. Voda je přírodní zdroj, který má 
hodnotu zlata, zejména v dnešní době. 
My takovou vzácnou lokalitu ještě vlast-
níme. Vážíme si jí, nebo ji chceme oprav-
du obětovat jiným zájmům?

Mgr. Martina Tužinská Synková, 
Cesta města 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. 20. 6. 2020 
na tato stanoviště:

místo (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.30 12.30
U Vlečky (1x TDO, 1x BIO) 11.00 13.00

Kontejnery po navršení kapacity nebudou vyvezeny dříve než v termínu odvozu!!!
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň
TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad

Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici sběrný dvůr, který je otevřen celý 
rok v tyto dny: pondělí – pátek  8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, sobota 8.00 – 13.00,  
s výjimkou svátků. Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor správy majetku,  
tel.: 325 510 231. 

 Lenka Plachá
odbor správy majetku

Přistavování kontejnerů 

kostel Narození sv. Jana Křtitele, 
Lysá nad Labem

18.00 Zvony – zahájení  
	 Noci	kostelů	2020
18.15–18.35 Příběhy	na	plátně
 (promítání biblických příběhů)

19.00–20.00 Vox	nymburgensis
 (koncert pěveckého sboru)

20.15–20.35 Příběhy	na	plátně
21.15–21.35 Příběhy	na	plátně
22.00 Modlitba	za	město  
 (zpěvy z Taizé, ztišení)

22.30 Uzavření	kostela
Celovečerní program:
Výstava	biblických	ilustrací
(Gennadij Alexandrov, suchá jehla kolorovaná akvarelem)

Bible a její proměny v čase
(prezentace biblických tisků a jejich současných forem)

Průběžně: volná prohlídka areálu; 
možnost tichého posezení v kostele

Těšíme se na setkání s Vámi.

nockostelu.cz
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KDO JE POPLATNÍKEM
Poplatek za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví  

  stavbu určenou k individuální rekrea- 
  ci, byt nebo rodinný dům, ve kterých  
  není přihlášená žádná fyzická osoba;  
  má-li ke stavbě určené k individuální 
  rekreaci, bytu nebo rodinnému domu  
  vlastnické právo více osob, jsou povin- 
  ny platit poplatek společně a nerozdílně.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
Poplatník je povinen ohlásit správci po-

platku vznik své poplatkové povinnosti nej-
později do 15 dnů ode dne, kdy mu povin-
nost platit tento poplatek vznikla, případně 
doložit existenci skutečností zakládajících 
nárok na osvobození od poplatku. Povin-
nost ohlásit výše uvedený údaj nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaj, který může 
správce poplatku automatizovaným způ-
sobem zjistit z evidencí, do nichž má zřízen 
automatizovaný přístup.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterém není při-
hlášená žádná fyzická osoba, je povinna 
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo 
stavby určené k individuální rekreaci nebo 
rodinného domu; není-li stavba nebo dům 
označena evidenčním nebo popisným čís-
lem, uvede parcelní číslo pozemku, na 
kterém je tato stavba umístěna. V případě 
bytu je fyzická osoba povinna ohlásit orien-
tační nebo popisné číslo stavby, ve které se 
byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis 
umístění v budově, pokud nejsou byty očís-
lovány. 

Poplatník je povinen ohlásit správci poplat-
ku zánik své poplatkové povinnosti v důsled-
ku změny přihlášení nebo v důsledku změny 
vlastnictví ke stavbě určené k individuální re-
kreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v 
ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

VÝŠE POPLATKU
Poplatek pro poplatníka přihlášeného v 

obci je ve výši 540 Kč na poplatníka a rok 
bez ohledu na věk poplatníka. Základní 
sazba je 690 Kč na poplatníka a rok, ovšem 
město poskytuje úlevu ve výši 150  Kč na 
poplatníka přihlášeného v obci.

Poplatek pro poplatníka, který má ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální 

rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášená žádná fyzická osoba je ve 
výši 690 Kč na rok.

V případě změny místa přihlášení fyzic-
ké osoby, změny vlastnictví stavby určené  
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinné-
ho domu nebo změny umístění zakládají-
cích nárok na osvobození v průběhu kalen-
dářního roku se poplatek platí v poměrné 
výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístě-
ní v příslušném kalendářním roce. Dojde-li 
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, 
je pro stanovení počtu měsíců rozhodný 
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

SPLATNOST POPLATKU
Poplatek pro poplatníka přihlášeného  

v obci je splatný ve dvou stejných splát-
kách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. 
příslušného kalendářního roku. Pokud hra-
dí poplatník poplatek 1x ročně, je poplatek 
splatný nejpozději do 31. 3. příslušného ka-
lendářního roku

Poplatek pro poplatníka, který má ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není přihlášená žádná fyzická osoba 
je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. 
příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
splatnosti, je poplatek splatný nejpozdě-
ji do 15. dne měsíce, který následuje po 
měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. 

OSVOBOZENÍ
Od poplatku je osvobozena fyzická oso-

ba, která: 
a) je umístěna do dětského domova  

  pro děti do 3 let věku, školského za- 
  řízení pro výkon ústavní nebo ochran- 
  né výchovy nebo školského zařízení  
  pro preventivně výchovnou péči na zá- 
  kladě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) je umístěna do zařízení pro děti vy- 
  žadující okamžitou pomoc na základě  
  rozhodnutí soudu, na žádost obecního  
  úřadu obce s rozšířenou působností,  
  zákonného zástupce dítěte nebo ne- 
  zletilého,

c) je umístěna v domově pro osoby se  
  zdravotním postižením, domově pro  
  seniory, domově se zvláštním reži- 
  mem nebo chráněném bydlení,

d) je ve výkonu trestu odnětí svobody,  
  respektive ve výkonu vyšetřovací vaz- 
  by po dobu delší než 9 po sobě jdou- 
  cích měsíců v roce,

e) prokazatelně pobývá v zahraničí déle  
  než 6 po sobě jdoucích měsíců v roce.

Údaj rozhodný pro osvobození je po-
platník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 
dnů od skutečnosti zakládající nárok na 
osvobození. V případě, že poplatník ne-
splní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro 
osvobození v této lhůtě, nárok na osvo-
bození zaniká.

NAVÝŠENÍ POPLATKU
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplat-

níkem včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu správce poplatku poplatek platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným 
seznamem.

Včas nezaplacené poplatky nebo část 
těchto poplatků může správce poplatku 
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud.

ODPOVĚDNOST ZA ZAPLACENÍ POPLATKU
Vznikne-li nedoplatek na poplatku 

poplatníkovi, který je ke dni splatnos-
ti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti 
nebo který je ke dni splatnosti omezen 
ve svéprávnosti a byl mu jmenován opa-
trovník spravující jeho jmění, přechází 
poplatková povinnost tohoto poplatní-
ka na zákonného zástupce nebo tohoto 
opatrovníka; zákonný zástupce nebo 
opatrovník má stejné procesní postavení 
jako poplatník.

Je-li zákonných zástupců nebo opatrov-
níků více, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.

INFORMACE K ÚHRADĚ POPLATKU
Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá 

nad Labem nebo bankovním převodem na 
účet č. 0127838126/0300, při této platbě 
je nutné uvést variabilní symbol poplat-
níka, který vám sdělí paní Plachá, odbor 
správy majetku, tel. 325 510 235, e-mail:  
lenka.placha@mestolysa.cz.

Variabilní symbol je důležitý pro identifi-
kaci poplatníka.

Lze využít i možnosti úhrady prostřednic-
tvím služby SIPO. V tomto případě je nutné 
sdělit spojové číslo a označit poplatníky, kte-
rých se to týká osobně v kanceláři č. 219 nebo 
na e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz. 
    
  

  Lenka Plachá
odbor správy majetku

Základní informace k místnímu poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, řídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů
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Fotograficky

Aktuální stav probíhajících stavebních prací ve městě

Rekonstrukce domu čp. 253 Na Františku

Rekonstrukce hřiště na Řehačce

Kulturní dům před rekonstrukcí  

Dostavba pavilonu C - školní budovy J. A. Komenského
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Pozvánky

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka 

TALENTOVÉ
ZKOUŠKY
pro studium ve šk. roce 2020/2021
pro výuku v Lysé nad Labem
Výtvarný obor:
8. a 10. 6. 2020 pro děti od 6 let - 2. patro vpravo, učebna č. 21

Taneční obor:
8. a 10. 6. 2020 pro děti od 5 let - přízemí vlevo, taneční sál

Literárně – dramatický obor:
9. a 11. 6. 2020 pro děti od 6 let - 3. patro vlevo, sál LDO

Hudební obor:
Mějte, prosím, při příchodu na talentové zkoušky zvolený hudební nástroj, 
na který by Vaše dítě rádo hrálo.
9. a 10. 6.  pro děti od 6 let - 1. patro vlevo, učebna č. 9
8. a 11. 6.  pro děti od 7 let - 1. patro vpravo, učebna č. 13

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2020.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 
v ZUŠ v úterý 24. června 2020 (webové stránky, nástěnky).

Kritéria pro přijetí pro jednotlivé obory najdete na
http://www.zuslysa.cz/prijimaci-rizeni
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ – přízemí)
289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,
www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

Knihovna a informační centrum jsou  
v omezeném provozu přístupné veřejnosti 
od 27. 4. 2020! 

Otevírací doba musela být vzhledem  
k bezpečnostním a hygienickým pravidlům 
upravena a závisí na uvolňování těchto 
opatření. Proto je možné, že se v průbě-
hu doby bude měnit. Aktuální otevírací 
dobu najdete vždy na webových stránkách  
a facebooku knihovny. 
▪ Vstup do knihovny je umožněn pouze  
 po dezinfekci rukou (dezinfekce je umí- 
 stěna u vchodu do knihovny) a s ochran- 
 nými prostředky dýchacích cest (nos a  
 ústa) – tj. ochrannou rouškou, ústenkou,  
 šátkem, šálou, respirátorem atp. 
▪ Uživatelé knihovny jsou povinni mezi se- 

 bou dodržovat minimální rozestupy 2 m.
▪ Pobyt uživatelů knihovny je omezen pouze  
 na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka, vra- 
 cení dokumentů a návazné transakce).
▪ Až do odvolání platí zákaz studia v pro- 
 storách knihovny a zákaz využívání dětské- 
 ho koutku.
▪ Použití PC uživateli knihovny je omezeno  
 pouze pro nutné případy a pouze po sou- 
 hlasu pracovníka knihovny.
▪ Uživatelé musí v prostorách knihovny pou- 
 žívat výhradně své psací potřeby.
▪ Knihy, které si chcete vypůjčit, si předem  
 můžete vybrat v našem online katalogu  
 a e-mailem info@knihovnalysa.cz zažá- 
 dat o jejich připravení předem.

Vzhledem k nutné karanténě vrácených 

knih je uživatelům knihovny zakázán vstup 
do prostoru půjčovny DVD a informačního 
centra. Zájemci o tyto služby jsou obsluho-
váni u hlavního výpůjčního pultu knihovny.  

Pokud to bezpečnostní situace dovolí, 
předpokládáme, že informační centrum by 
mohlo být od června otevřeno i v sobotu 
od 9.00 do 13.00 hodin. Po dobu, kdy bude 
knihovna muset dodržovat karanténu vráce-
ných knih, však budou návštěvníci IC i nadá-
le obsluhováni výhradně u výpůjčního pultu 
knihovny. 

Fotosoutěž 2020
Téma pro letošní ročník: „Račte vstoupit“. 
Již teď se těšíme na Vaše fotografie. Pod-
mínky a podrobnosti k soutěži najdete na 
webu knihovny. 

Otevírací doba knihovny
PO   8.00 –18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00 –18.00
ČT    8.00 –18.00
PÁ   8.00 –18.00

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Underground – KOTLETA František

Praha City je šťastné měs-
to. Deset milionů obyvatel 
zde přežívá díky výdobyt-
kům moderních technolo-
gií, zatímco zbytek Evropy 
se propadl do chaosu. Ni-
kdo nepochybuje, že je to 
pravda, tvrdí to přece City 
News! Jenže Petr Vachten 

ty sračky ignoruje. Přišel o nohu ve válce  
s Poláky, a když hořela Ostrava, v CN hlásili, že 
jeho divize táhne na Krakov...

Černá skříňka – OZ Amos
Sociolog Alexander Gideon 
a jeho bývalá žena Ilana za-
čínají s odstupem sedmi let 
luštit obsah „černé skříňky“ 
svého rozpadlého man-
želství. Chtějí zjistit, proč 
ztroskotal jejich kdysi váš-

nivý, ale nevyrovnaný vztah. Několikaměsíční 
výměna dopisů, telegramů a dalších zpráv, do 
níž se postupně zapojuje i Ilanin druhý muž, 
rebelantský syn nebo Alexandrův advokát, 
čtenáře krok za krokem vtahuje do jejich stále 
ostřejší konfrontace...

Naučná literatura pro dospělé
Hry se psem na doma – JAKOB Anja
Váš pes už nikdy nezažije dlouhou chvíli 
nebo nudu! Autorka nabízí kreativní, při-

tom snadno proveditelné nápady, jak ho 
i doma zaměstnat tak, aby to bavilo vás i 
jeho a mohli jste spolu prožít mnoho vese-
lých chvil.

Hranice v krajinách
Hranice provázejí člověka 
od jeho prvních krůčků na 
planetě Zemi. Jsou myšlené 
i skutečné, nalézají se v pro-
storu i v lidské mysli. Tvoří 
mantinely, jimiž se společ-
nost vymezuje na základě 

různých idejí, ideologií a zájmových či ovláda-
ných krajin a územních celků – regionů...

Beletrie pro děti
Ledová obluda – WALLIAMS David
Příběh o desetileté osiřelé holčičce a de-

setitisíciletém mamutovi 
je dosud nejrozsáhlejší 
knihou Davida Walliamse, 
který děj netradičně zasa-
dil do minulosti. Elsie vy-
růstá bez rodičů na ulicích 
viktoriánského Londýna. 
Když jednoho dne uslyší 
o tajemném chlupatém 

mamutovi objeveném na severním pólu, 
rozhodne se zjistit o ledové obludě víc. 
Netrvá dlouho a Elsie stojí mamutovi tvá-
ří v tvář, lépe řečeno tváří v dlouhatánský 
chobot. A největší dobrodružství jejího ži-
vota začíná!

O žirafě, která se nechtěla mýt 
– BEIGEL Christine

Podívejte, žirafa! Jak ta má 
ráda svoje skvrny! Zbožňuje 
je tak moc, že když přijde 
čas mytí, schová se. Chcete 
vědět, jestli se nakonec pře-
ce jen vykoupe? Trpělivost, 

slepičí babička vám všechno poví. Nezapo-
meňte si dobře vymydlit uši, abyste všechno 
slyšeli!

Naučná literatura pro děti
České státní svátky 
– TATÍČEK Šimon
Knížka zábavnou a přístup-
nou formou dětem, ale tře-
ba i jejich rodičům, vysvět-
luje, proč mj. mají obchody 
zavřeno a co vlastně slaví-
me... A minikvízy pro bystré 
hlavy jako bonus!

Ruce v hlíně – BRADLEY Kirsten
Ať už žiješ ve městě nebo na 
venkově, tato knížka plná 
inspirativních nápadů tě 
naučí pozorovat a prozkou-
mat přírodu od jara do zimy. 
Zjistíš, jak pohodlně ubyto-
vat hmyzí rodinku nebo kdy 

je vhodná doba na zasetí semínek. Neboj si 
zašpinit ruce od hlíny a objevuj přírodu – jak 
roste, kvete a chutná!

Městská knihovna
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Ze života škol / Napsali nám

Když na základě roz-
hodnutí Bezpečnost-
ní rady státu došlo od 
středy 11. března 2020  

k uzavření škol v ČR, byl to nejen pro učitele, 
ale také pro žáky a studenty, pořádný šok. 
Všem v hlavách vyvstala spousta otázek: jak 
se bude učit, jak se bude zkoušet, co písem-
ky, známky… Zkrátka jak se „to“ všechno 
bude dělat? Naštěstí se v současné době 
nabízí celá řada možností, jak škola může dál 
vést výuku přes internet. Díky tomu mohou 
studenti i ve zcela neobvyklých podmínkách 
pokračovat ve studiu.

Všichni si uvědomujeme, že studenti ani 
učitelé nemají prázdniny, ale dočasně se pro 
ně změnil způsob výuky z prezenční na dis-
tanční. To znamená na řízené samostudium, 
kdy výuka neprobíhá klasicky v učebnách ve 
škole a není vyžadována osobní účast učitelů 
ani studentů. 

kteří mají stanovené individuální vzdělá-
vací plány, je tato forma výuky optimální. 
Ale nejen pro ně.

Abychom mohli být s našimi studenty 
v kontaktu i mimo výuku, jsme aktivní na 
www stránkách školy a zejména na face-
booku. Každý týden uveřejňujeme výzvu 
studentům, zařadili jsme také několik no-
vých rubrik. Asi největší úspěch má rubrika 
„Retro“, kdy jednou týdně zveřejníme dět-
skou fotografii některého z učitelů, a stu-
denti hádají, kdo na ní je. 

Jak vidíte, i v mimořádných podmín-
kách, které panují, se dá vymyslet a dělat 
spousta věcí. Hlavní je nevěšet hlavu, ne-
příznivou situaci naopak brát jako příleži-
tost, kdy se můžeme všichni naučit něco 
nového, v něčem se zlepšit a posunout 
zase o krok dál.

Iva Gecková, PR školy 

Nyní se studenty komunikujeme např. 
prostřednictvím počítačových interak-
tivních programů (Google Classroom, 
Zoom, Skype), e-mailů, používáme plat-
formy Bakaláři a Moodle. Není pravda, 
že by studenti byli od školy izolovaní, 
snažíme se o co největší online kontakt, 
ať už formou třídnických hodin, kdy se 
díky videokonferencím „sejde“ na obra-
zovce počítače celá třída včetně třídního 
učitele, formou videokonzultací, různých 
třídních WhatsApp nebo facebookových 
skupin či telefonních hovorů. Učivo se dál 
probírá podle plánů v jednotlivých před-
mětech.

Studenti si víceméně sami určují režim 
svého studia, což je na jednu stranu pro 
mnohé velká výhoda, na druhou stranu to 
ale samozřejmě klade vysoké nároky na 
vůli a osobní kázeň při plnění a dodržová-
ní studijních úkolů. Zjistili jsme, že pro ty, 

Distanční výuka u nás ve škole

Kavárnička v dubnu
Prožíváme celosvětový krizový stav,  

v němž se chráníme před koronavirovou 
pandemií. Z toho je nejhorší karanténa, 
která nám brání scházet se v naší Kavárnič-
ce. Zůstáváme tedy alespoň v kontaktu na 
internetových stránkách a voláním z mo-
bilů. A především řešíme, co bychom sami 
doma mohli pomalu připravovat jako akti-
vitu seniorů.

Nejdříve to byla veršovaná gratulace 
dubnovým jubilantům (titulní strana na 
obr.). Dali jsme si na jejím provedení hodně 
záležet, aby tam nechyběly snímky oslaven-
ců a samozřejmě jejich vrozené vlastnosti, 
dané znameními z horoskopu. Gratulace 
jubilanty jistě potěšila.

Při posezeních v Kavárničce jsme často 
probírali náročnou a obětavou práci našich 
žen u kuchyňského stolu a sporáku. Těch re-
ceptů, co jim prošlo rukama!  Ani přítomní 
pánové nezůstávali pozadu a připojovali se 
svými poznámkami, ale hlavně popisovali, 
na čem si vždycky pochutnal jejich mlsný 
jazýček!

Doby našeho kulinaření jsou dnes už 

nenávratně pryč. Pro vlastní potřebu si při-
pravujeme jen něco velmi jednoduchého, 
v nejlepším případě si můžeme přes pečo-
vatelskou službu zajistit donáškou oběd se 
vším všudy. Ale recepty na naše oblíbené 
pochoutky si musíme zachovat! Jsou chví-
le, kdy se ozvou naši nejbližší s přáním: 
„Babi, přijedu Tě v sobotu navštívit, udě-
láš mi tu Tvoji vynikající bábovičku?“ Nu 
– a teď řekněte, jak se zachovat. Musíme 
radostně souhlasit: „Holčičko, těším se na 
Tebe!“. Vždycky přece máme po ruce něja-
ké kuchyňské suroviny. Pokud něco schází, 
stačí pár kroků a v nejbližší prodejně vše 
nakoupíme. Pak už jen s chutí do toho a půl 
je hotovo!

Nyní, ve stávajícím pobytu v karanténě, 
jsme se rozhodli, že naše kuchařské vzpo-
mínky přece nenecháme jen tak vyšumět. 
Určitě bude hodně zájemců, kteří si budou 
chtít vyzkoušet ty naše pochoutky! Proto 
je chceme zpracovat v  malé publikaci, a to 
i s fotografiemi. Aby naši vnoučci měli na 
nás vzpomínky i v této knižní podobě. A co 
víc, knížečku vydáme za pomoci města na 

potisknutém DVD nosiči, takže vzpomínka 
bude velice působivá.

MVDr. Jan Kořínek

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, periodický tisk územního samosprávného celku, den vydání 1. 6. 2020
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Městský úřad Lysá nad Labem, odpovědná redaktorka: Petra Fišer, redakční rada: Ing. Karel Otava, PaedDr. Věra Bodnárová, Marie Kundr-
líková, korektorka: Petra Fišer, adresa redakce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, kontakt: Petra Fišer,  
tel. 325 510 204, e-mail: listy@mestolysa.cz. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Grafická úprava: Jiří Pulda. Tisk a zpracování 
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Labem, Byšičkách a Dvorcích. Distribuce: Česká pošta, s. p., Lesní 624, Milovice, tel.: 954 228 924. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav 
a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci.  
Archiv vydaných čísel ve formátu pdf na www.mestolysa.cz. 
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Napsali nám

Zámecké novinky
Všichni prožíváme nelehké období a ni-

kdo neví, kdy si budeme moci s jistotou říci, 
že už jej máme opravdu za sebou. Nese 
to s sebou strach a obavy z budoucnosti. 
Ze všech stran se na nás valí stále se mě-
nící informace a nařízení, a to situaci ještě 
umocňuje. Chápeme, že informovanost 
je důležitá stejně jako všechna opatření, 
která vláda nařídila a bezezbytku je dodr-
žujeme. Jen tak se dá pandemii úspěšně 

zvládnout. Naši klienti jsou tou nejohrože-
nější skupinou, a proto musíme být při do-
držování všech nařízení ještě důslednější. 
Vůbec to pro ně není jednoduché, ať už jde 
o nošení roušek, možnost opustit areál, zá-
kaz shromažďování, nutnost izolace po kaž-
dém návratu z nemocnice apod. Hodně jim 
chybí setkání s rodinou a přáteli a to je pro 
mnohé asi to nejtěžší. Mají sice možnost vi-
deohovorů, ale přímý kontakt to nenahradí. 
Všichni obdivujeme, jak se k současné situ-
aci postavili a jak se vše dle svých možností 
snaží dodržovat. Nemůžeme pořádat naše 
pravidelné akce a tak se snažíme alespoň  
o malá rozptýlení při procházkách do parku, 
která opět mají svá pravidla. Ti nejpilnější 
nezahálejí ani v této době a práci, které se 
běžně věnují v dílně, nyní provádí na pokoji. 
I když je doba nestandardní, věříme, že už se 
blýská na lepší časy a těšíme se, jak začne-
me všechno dohánět. Myslím, že si vše i více 
užijeme, protože spoustu třeba obyčejných 
věcí najednou vidíme úplně jinýma očima. 
Zjišťujeme, že ty ,,obyčejné každodennosti“ 
jsou vlastně neobyčejně krásné a stojí zato.

Rádi bychom Vás touto cestou požádali, 
abyste při pohybu v zámeckém parku respek-
tovali naše nezbytná opatření a nevstupovali 
na nádvoří zámku. Rovněž, když se v parku 
potkáte se seniory, mějte zakrytý nos a ústa. 
Když by se tak nedělo, museli bychom při-
stoupit k zákazu pohybu klientů do zámecké-
ho parku a to už by opravdu nemohli vůbec 

nic. Spoléháme na Vaši ohleduplnost a zod-
povědný přístup. Děkujeme.

Přejeme co nejvíce radosti a hodně sil do 
dalších dnů. 

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut
  Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o. 

Touto informací navazuji na dvojdílný člá-
nek „Pár poznámek k ochraně památek“ z 
podzimu loňského roku. Na konci druhého 
dílu byla zmíněna, v té době teprve zadáva-
ná, analytická studie MPZ. Nuže, teď je tato 
studie hotova, odevzdána a přístupná na 
webových stránkách města. Přímo se týká 
těch obyvatel, kteří v památkové zóně či v její 
blízkosti bydlí, nebo podnikají. Ale mohla by 
zajímat všechny ostatní, kteří problematiku 
památkové péče sledují a zajímají se o ni, ja-
kož i pracovníky těch odborů městského úřa-
du, které výstavbu a rozvoj tohoto území řídí 
a ovlivňují.

Předem budiž řečeno, že studie je zpraco-
vána velmi kvalitně na vysoké odborné úrov-
ni, aniž by tím utrpěla její obecná srozumitel-
nost. Je rozsáhlá a skládá se z několika dílů; 
zde chci upozornit jen na ty pasáže, které by 
mohly být užitečné obyvatelům MPZ.

V textové části, v popisu současného sta-
vu, se, mimo jiné, objevuje několik konkrét-
ních následováníhodných příkladů vzorného 
přístupu k údržbě a obnově staveb. (V téže 
kapitole jsou ovšem uvedeny i případy zcela 
opačné.) Kapitola charakterizující jednotlivé 

Aktuální informace k ochraně památek
oblasti lišící se svou urbanistickou hodnotou, 
stavebně historickým významem a dalšími 
parametry, je důsledně doplněna doporuče-
ními, jak se v té které oblasti chovat, co pre-
ferovat, na co brát ohled, čeho se vyvarovat. 
Ta doporučení se týkají jak stavebníků, tak 
stavebního úřadu a odboru památkové péče.

Součástí studie je i velmi cenná část Paspor-
tů, která, ač zpracovaná nad rámec zadání, 
podává přehled o všech stavbách v sledované 
oblasti. Z pochopitelných důvodů (vyloučen 
zásah do soukromí) je omezena na vnější 
podobu objektů, ale i tak se může každý oby-
vatel o „svém“ domě dozvědět to podstat-
né. Hodnocení je provedeno formou jakési 
klasifikace jednotlivých hledisek. Jde o názor 
sice subjektivní (jinak to u některých katego-
rií ani nejde), ale odborný, zdůvodnitelný a 
kvalifikovaný. Nemusí a někdy ani zjevně není  
v souladu s názorem stavebníka, majitele, ale 
přesto by mohl být vodítkem při údržbě, dal-
ších úpravách či přestavbách staveb.

Celá studie, vybavená odpovídající vý-
kresovou částí a bohatou fotodokumentací 
směřuje k závěru, v němž, po obecném zhod-
nocení situace, se navrhuje sloučit původní 

zóny B a C do jediného území označeného 
jako Ochranné pásmo Městské památkové 
zóny. Návrh vychází, mimo jiné, ze skutečnos-
ti, že pro zóny B a C nebylo stanoveno žádné 
praktické rozlišení, ani žádná odlišná pravidla 
chování. Překvalifikování tohoto území na 
ochranné pásmo odpovídá lépe zjištěnému 
aktuálnímu stavu a je v souladu s § 17 odst. 3 
zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
Kromě této zásadní úpravy jsou v návrhu ješ-
tě mírně upraveny hranice této (staronové) 
entity tak, že některé lokality jsou z této kate-
gorie vyňaty a jiné naopak přibrány. Obojí je 
odborně zdůvodněno. 

Tato studie by měla projít připomínkami 
NPÚ a poté být schválena Ministerstvem kul-
tury ČR. Pokud se tak stane, je v kompetenci 
městského úřadu ORP, konkrétně Odboru 
kultury Městského úřadu v Lysé (viz § 14 Zá-
kona o státní památkové péči), stanovit jasná 
a jednoznačná pravidla pro území Ochranné-
ho pásma MPZ. Tato pravidla by poté mohla 
(nebo spíše měla) být pevně zakotvena, nej-
spíš formou změny, i v územním plánu města.

Jan Storch

Napsali nám
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Napsali nám

Máme naději
Zdá se, že epidemie, která v poslední 

době řídí náš život, se v naší zemi nevymkla 
kontrole. To je dobrá zpráva. Vypadá to, že 
život se pomalu a s opatrností může navra-
cet do navyklých rytmů. I to je dobrá zprá-
va. Organizace Dementia musela v březnu 
pozastavit pravidelná setkávání rodinných 
pečujících, kteří se starají o blízké, trpící 
demencí. Nyní nám svítá naděje, že nedo-
jde-li k nepříznivému vývoji a vláda nebude 
nucena vyhlásit nová restriktivní opatření, 
v brzké době setkání obnovíme.

Omezení vyvolaná pandemií nás však 
přinutila hledat i další způsoby podpory. 
Všem příznivcům a zájemcům proto s ra-
dostí oznamujeme, že jsme zavedli nový 
druh služby, živý chat s odborníky. Nalez-
nete jej na adrese https://dementia.cz/
chat/. Jde o poradenský nástroj, který se 
bezpochyby osvědčí a umožní nám oslo-
vit ještě širší okruh rodinných pečujících. 
Budete se moci poradit se sociálními pra-
covníky, s psychologem, neurologem, 
rodinným pečujícím, s právníkem, du-

chovním i s dalšími odborníky. Na naše po-
radce se mohou obrátit jak neformální pe-
čující, tak i všichni ostatní, kdo se zajímají  
o problematiku demence a domácí péče.

Nabízíme podporu domácím pečujícím, 
kteří by rádi získali informace, či si v nějaké si-
tuaci nevědí rady. V této náročné situaci jsme 
vám připraveni pomoci, jak jen bude v našich 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

silách. Pokud potřebujete nějaké konkrétní 
informace, radu, nebo si třeba jen popovídat, 
jsme tu pro vás na telefonu či e-mailu. Nabí-
zíme vám i možnost prohlédnout si na našich 
stránkách blog, v němž paní Markéta popisu-
je své vlastní zkušenosti. Naleznete jej na ad-
rese: http://dementia.cz/blog/.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Veronika Maslíková
koordinátorka neformální péče

telefon: 725 923 181
e-mail: mladaboleslav@dementia.cz

Vyzýváme všechny občany s trvalým bydlištěm ve Středo-
českém kraji, aby hlasovali pro projekty navržené do parti-
cipativního rozpočtu.
Hlasuje se pro projekty v našich městech a obcích, které 
mohou získat 100% dotaci na realizaci.
Podpořte nás a dejte vědět svým známým a přátelům, ať se 
také zapojí do hlasování pro projekt našeho města:
Dětské hřiště, Náměstí 30. výročí osvobození (Burda park)

Více informací k našemu projektu zde:
https://1url.cz/@detskehriste

Zde se hlasuje: https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/. 
Po zadání čísla občanského průkazu a data narození zvolte 
OBLAST Lysá nad Labem a KATEGORII Sport a volný čas.
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Pomáháme pečujícím rodinám
Rozhovor Ing. Tomáše Najmona z Odboru 

školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kul-
tury MěÚ Lysá nad Labem s Mgr. Petrou Do-
biášovou a Mgr. Hanou Fabiánovou z Centra 
pro komunitní práci střední Čechy.

Od ledna 2020 Centrum pro komunitní prá-
ci střední Čechy realizuje projekt „Pečovat a 
žít doma je normální – podpora neformálních 
pečovatelů na území ORP Lysá nad Labem a 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“, který je 
financován z ESF prostřednictvím operační-
ho programu Zaměstnanost. V rámci tohoto 
projektu nabízí své služby rodinám, které pe-
čují o blízkého člověka, konkrétně se jedná o 
poradenství, vzdělávací aktivity pro pečující a 
podporu svépomocných skupin. 

Ve svých aktivitách se snažíte podpořit pe-
čující rodiny, které se o někoho starají v domá-
cím prostředí. Komu konkrétně svou pomoc 
nabízíte?

Obrátit se na nás může kdokoliv, kdo dlou-
hodobě pečuje o dítě, dospělého nebo senio-
ra se zdravotním postižením. Stejně tak se na 
nás může obrátit rodina, která teprve zvažu-
je, zda je schopná se v domácích podmínkách 
postarat například o seniora s demencí nebo s 
jiným onemocněním. Jedná se o situace, kdy 
je rodina postavena před rozhodnutí změnit 
své dosavadní fungování, musí se domlouvat, 
jak si péči rozdělí, zda ji lze skloubit se zaměst-
náním apod. 

S jakými problémy se nejčastěji pečující ro-
diny potýkají?

Z dlouhodobých zkušeností i vlastních vý-
zkumů, které jsme v minulosti realizovali, 
víme, že velkým problémem je nedostatek in-
formací. Lidé, kteří se ocitnou v situaci, kdy se 
jim narodí dítě s postižením nebo onemocní 
jejich rodiče, často nevědí, na koho se obrá-
tit, kdo jim může nabídnout pomoc. Nevědí, 
na jakou finanční podporu mají nárok, jaké 
existují sociální a jiné služby, které nabízejí od-
bornou péči apod. Někdy mají pocit, že musí 
všechno zvládnout sami, že nemohou péči o 
dítě či maminku s demencí přenášet napří-
klad na sociální služby. Zároveň v některých 
případech není jednoduché najít vhodnou 
službu, která by jim péči usnadnila. 

S čím konkrétně můžete pomoci pečujícím 
lidem?

Nemáme registrované sociální služby, ne-
nahrazujeme tedy služby jako je pečovatelská 
služba, osobní asistence apod. Lidem, kteří se 
na nás obrátí, nabízíme především poraden-
ství, jsme schopni jim doporučit vhodné soci-
ální či zdravotní služby, nasměrovat je na so-
ciální odbor nebo úřad práce. Při konzultacích 
s nimi probíráme jejich individuální rodinnou 
situaci a hledáme vhodné řešení. Z našeho 

dřívějšího působení na Dobříšsku víme, že 
pro mnohé rodiny je to první příležitost, kdy 
mohou s někým probrat, co je trápí a s čím si 
nevědí rady. Snažíme se pečující podpořit i v 
tom, aby se nebáli požádat o pomoc, aby my-
sleli i na sebe a snažili se například péči rozdě-
lit mezi více osob. V některých případech po-
skytujeme pečujícím jednorázové konzultace 
s odborníky z oblasti psychologie, psychiatrie 
apod. Kromě individuálního poradenství or-
ganizujeme také vzdělávací aktivity pro peču-
jící, ty jsme však vzhledem k současné situaci 
museli dočasně utlumit. 

Máte představu o tom, kolik tzv. pečujících 
rodin žije na spádovém území našeho ORP?

Jedná se řádově o desítky až stovky rodin, 
které pečují o někoho blízkého.  Přesné po-
čty uvádějí statistiky Ministerstva práce a 
sociálních věcí, které evidují počty příjemců 
příspěvku na péči. Podle nich žije v ORP Lysá 
nad Labem 716 lidí, kteří pobírají příspěvek 
na péči. 563 z nich žije v domácím prostředí, 
to znamená, že o podstatnou část těchto lidí 
se stará někdo další, obvykle člen rodiny. To 
je poměrně velká skupina rodin, které mohou 
potřebovat nějakou formu pomoci.

Jak může pomoci obyčejný člověk s chutí 
být užitečný právě v této oblasti?

Důležité je nebát se nabídnout takové rodi-
ně pomoc. Pokud máte ve svém blízkém okolí 
rodinu, která pečuje o dítě nebo dospělého, 
nebojte se zeptat, zda něco nepotřebují. Vaše 
pomoc může mít různou podobu, nejde o to 
zastoupit pečujícího v jeho roli, ale například 
posekat trávu, přivézt nákup, něco opravit 
apod.  Pečující často nemají čas sami na sebe, 
takže nabídka pomoci může znamenat, že as-
poň chvilku času pro sebe získají.

Jakou formou své služby poskytujete? 
Lidé, kteří potřebují pomoc, se na nás mo-

hou obracet telefonicky nebo e-mailem (pet-
ra.dobiasova@cpkp.cz, hana.fabianova@
cpkp.cz). Osobní konzultace probíhají po 
předchozí domluvě v kontaktním místě na 
adrese Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem.

Spolupracujeme se sociálním odborem 
a místními poskytovateli sociálních služeb, 
takže můžeme naše klienty nasměrovat buď 
na vhodnou sociální službu, nebo je propojit 
právě se zaměstnanci MěÚ. 

Centrum pro komunitní práci střední Čechy 
od ledna 2020 do června 2022 realizuje pro-
jekt „Pečovat a žít doma je normální – pod-
pora neformálních pečovatelů na území ORP 
Lysá nad Labem a Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav“, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/001
0746, který je financován z ESF prostřednic-
tvím Operačního programu Zaměstnanost.

Napsali námNapsali nám
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Letošní mírná zima nám dovolila začátkem 
března ukončit přípravu v tělocvičně a začali 
jsme veslovat. Členové SCM (sportovní cen-
trum mládeže) odletěli na reprezentační sou-
středění do Portugalska. Jakmile odletěli, za-
čala se situace v souvislosti s COVID 19 velmi 
rychle měnit. Návrat do ČR se zkomplikoval, 
protože přestup v Itálii znamenal karanténu. 
Naštěstí se podařilo sehnat letenky na přímý 
let a po návratu mohli pokračovat v přípravě 
na sezonu.

Žákovské kategorie také zahájily přípravu 
na vodě. Společné tréninky byly pozastaveny 
a trenéři stáli před rozhodnutím, jak pokra-
čovat v tréninku a neztratit úsilí vynaložené 
v zimě. Přišli tedy s nápadem cyklu on-line 
tréninku. Každý z trenérů připravil jeden den, 
natočil video a postupně se střídali. Výsledky 
s fotodokumentací nebo i videozáznamem 
rodiče vkládali na společný disk. Trenéři vý-
sledky vyhodnocovali a jako cenu pro vítěze  
v každé kategorii předseda klubu vyhlásil prv-
ní jízdu na novém dvojskifu, který byl zakou-
pen díky příspěvkům rodičů a firem. Seznam 
všech, kteří darovali finanční obnos na nákup 
lodi,  je uveden na webových stránkách klubu 
www.vklysa.cz. Všem velice děkujeme.

Děti se společně s rodiči a sourozenci za-

Veslařská sezona konečně začíná

pojili do nového způsobu tréninku s velkou 
chutí a nadšením. Cvičení obsahovalo vždy 
posilovací část, běh nebo kolo, dobrovolná 
část – výzva a fyzická aktivita (domácí nároč-
nější pomoc, výlet atd.). Vše bylo bodováno 
a celkovými vítězi v kategorii žačky starší jsou 
Aneta J. a Tereza K., žačky mladší Patricie H. 

a Magdalena J., žáci starší Jan P. a Jiří L., žáci 
mladší Petr M., David O.

Děkujeme všem, že jste vytrvali, poctivě 
sportovali. Rodičům děkujeme za obrovskou 
podporu při vašem snažení.

Naďa Tlamichová

Sport
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Inzerce

Vykoupím staré knižní 
pozůstalosti, sbírky poštovních 
známek, fotografií, pohlednic, 

dokumentů apod.
731 489 630

VENKOVNÍ CVIČENÍ / POWER JÓGA, PILATES, 
BODYSTYLING, INTERVALOVÝ TRÉNINK / MIX AEROBIK

e-mail:houzvickova.hana@seznam.cz
www.houzvickova.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

   Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258
 Sháním garáž ke koupi v Lysé nad Labem. Tel.: 724 542 731

Autoservis DA DEUS FORTUNAE 
nabízí komplexní péči o Váš vůz. 

Využijte volných kapacit ještě před letní sezónou a nechte si auto 
zkontrolovat nebo opravit. Otevřeno dle běžné otevírací doby. 

Nyní akce, při službách nad 3 000 Kč sada autožárovek zdarma. 
Více na www.autoservis-ddf.cz 
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Inzerce


